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MAURÍCIO WALDMAN 2

Indiscutivelvntv,  as  proporçõvs  assulidas  pveo  probevla  dos  rvsíduos  no  lundo
lodvrno conquistaral dilvnsõvs svl prvcvdvntvs. 

O ieustrv gvógrafo francês Jvan Gotlan não ttubvou vl rvfvrir-sv ao lundo lodvrno,
vl eugar dv “Idadv do Aço”, “do Pvtróevo”, “da Envrgia Nucevar” ou “da Conquista da Lua”,
colo svndo ula Era do Lixo ou vntão, do Rvfugo. 

Rvspaedando vstv ivrvdicto, rvtvnha-sv quv lvslo no ponto cuelinantv da Tvrra, o pico
do Eivrvst  (situado na frontvira  vntrv  o  Nvpae  v  o  Tibvtv),  caecuea-sv  quv possal svr
arrvbanhados dvsdv a basv até o culv cvrca dv 500 tonveadas dv tubos dv oxigênio, eatas
dv aeilvntos abandonadas, fvrralvntas, peástcos, cordas, vquipalvntos, pinos, gralpos
v assvssórios dv aepinislo vl gvrae. 

Indvpvndvntvlvntv dv ilagvns vlbevlátcas, rvssaeiv-sv quv as vstatstcas confrlal
para os úetlos anos do Sécueo XX ula gvração geobae dv dois liehõvs dv tonveadas dv
rvsíduos sóeidos dolicieiarvs por dia.

Col basv nvstv dado, chvga-sv a ula portvntosa lontanha dv 730 liehõvs dv tonveadas
dv eixo rvsidvnciae  por ano. Svl quaequvr vxagvro, cifras colo vsta soeicital atvnção da
socivdadv  peanvtária  diantv  da  probevlátca  dos  rvbotaehos  v  lais  ainda,  rvcealal
lvdidas iisando dar conta dvstv dvsafo.

Entrvlvntvs, não sv trata dv probevla lvralvntv quanttatio. Ul aspvcto latriciae é o
fato da gvração dv eixo svr  ostvnsiialvntv dvsiguae,  iariando vl função dv contvxtos
sociais, poeítcos v vconôlicos. 

Confvrindo vstv ponto, a contribuição dos paísvs cvntrais para o dvscartv dv rvsíduos é
notória: os EUA foral rvsponsáivis nos anos 1990 por 230 liehõvs dv tonveadas por ano,
ou svja,  31% do totae  dv Rvsíduos  Sóeidos  Dolicieiarvs  (RSD),  gvrados no lundo.  Estv
ioeulv, solado col a contribuição do Japão, Canadá v da União Europvia, rvprvsvnta o
pvrcvntuae dv 56% do eixo geobae. 
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Elbora  svja  ilportantv  rvgistrar  a  vxpansão  da  partcipação  absoeuta  dv  rvgiõvs
tradicionaelvntv pvriféricas na gvração lundiae dv eixo, caso, por vxvlpeo, da Alérica
Latna, rvsponsáive por 13% do totae, não há colo nvgar a iirtuae concvntração da vjvção
dv rvsíduos nos vspaços afuvntvs do lundo geobaeizado (Vidv WALDMAN, 2006a v 2006b,
NOVAES, 2003). 

Conceusão inviitáive, nos paísvs do hvlisfério Nortv a lédia dv gvração dv rvsíduos por
habitantv é bastantv supvrior à dos paísvs do Sue. As vstatstcas inforlal quv nos inícios
da década do ano 2000, nos EUA a lédia vra dv 3,2 kg/hab./dia; no Canadá, 1,9 kg por
pvssoa/dia; na Itáeia, 1,5; nos Paísvs Baixos, 1,3; no Japão, 1,1. 

Ao lvslo tvlpo, nas naçõvs pouco industriaeizadas v/ou incolpevtalvntv artcueadas
col os circuitos vconôlicos da Modvrnidadv, a lédia oscieaia vntrv 0,4 v 0,9 kg/dia por
habitantv. Assil svndo, no Brasie vstv ioeulv sv rvstringia a 0,8 a 1,0 kg/pvssoa/dia, v na
Índia, a prosaicos 0,4 kg/pvssoa/dia. 

A lais ivr, vstvs índicvs podvl svr ainda lvnorvs vl árvas rurais pouco larcadas pvea
vconolia dv lvrcado ou aehvias às dinâlicas sociovspaciais contvlporânvas. 

Notv-sv talbél a ilportância dos fatorvs cueturais, pois vl iários vspaços v conjunturas
rveacionar  lvcanicalvntv  a  gvração  dv  rvbotaehos  col  o  níive  dv  industriaeização  ou
dvlais infvrências da vsfvra da vconolia dvlonstra-sv ul procvdilvnto anaeítco faeho v
dotado dv baixa vfcácia para vxpeicar as loeas quv dinalizal a produção dv dvtritos (Cf.
WALDMAN, 2006b, CEMPRE/IPT, 2000: 37-40, FIALHO, 1998: 59-63).

É fundalvntae rvgistrar quv o dvscartv dv rvsíduos sv aetvra vnorlvlvntv no intvrior da
socivdadv dv cada país.  No Brasie,  as  ceassvs  aetas  podvl vxibir  índicvs dv gvração dv
rvsíduos da ordvl dv 1,5 kg/pvssoa/dia ou lais, iguaeando-sv às lédias do I Mundo. Já
nos svtorvs dv lvnor rvnda, o patalar svria 0,3 kg/pvssoa/dia ou até lvnos, índicvs bvl
próxilos das naçõvs pobrvs. 

Padrõvs dvssilétricos iguaelvntv sv rvpvtvl quanto aiaeialos o pvrfe sociovconôlico
das difvrvntvs unidadvs da fvdvração. Dv acordo col dados da  Associação Brasievira dv
Elprvsas dv Lilpvza Púbeica v Rvsíduos Espvciais (ABRELPE),  vnquanto Rondônia vxibv
ula lédia dv gvração dv 0,623 kg/hab/dia, o Maranhão 0,614 v Svrgipv 0,777, tais índicvs
svrial 1,273 no Distrito Fvdvrae, 1,211 vl São Paueo, 1,162 no Rio dv Janviro, 0,889 vl
Santa Catarina, 0,816 vl Minas Gvrais v 0,729 no Rio Grandv do Sue (2006: 41). 
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Há, vntrvtanto, o carátvr larcantv dos dados absoeutos. No Brasie, conforlv dados do ano
dv 2005, o ato dv dvscartar rvsíduos ilpeicou na gvração dv 140.000 tonveadas dv RSD por
dia (CEMPRE Inforla, nº 91, Janviro-Fvivrviro dv 2007). 

Na  ponta  do  eápis,  svrial,  pois  51,1  liehõvs  dv  tonveadas  por  ano,  vl  grandv  partv
aguardando dvstnação advquada. Rvcordv-sv quv apvnas 60% dos rvsíduos urbanos do
Brasie  são coevtados, quasv svlprv nas zonas colvrciais v rvsidvnciais dv laior podvr
aquisitio. O rvsto pvrlanvcv nas iias púbeicas, tvrrvnos baedios, vncostas, córrvgos v rios. 

Fato prvocupantv é quv lvslo coevtando o eixo,  88% dos 5.507 lunicípios brasieviros
dvsoial  os  rvstos  urbanos  dv  lodo  inadvquado.  Gvraelvntv  os  rvfugos  tvrlinal
dispostos a céu abvrto vl eixõvs,  iazadouros v sulidouros ou são vncalinhados para
atvrros ditos “controeados”. Ou svja: o atvrro sanitário, laegrado vstar eongv dv consttuir a
soeução idvae para o probevla, ainda consttui ula obra dv vngvnharia rara no país.

Tae  situação é danosa para os rvcursos hídricos vl razão das vlissõvs dv chorulv ou
eíquido pvrcoeado, cujo potvnciae vl tvrlos dv Dvlanda Bioquílica dv Oxigênio (DBO) é
da ordvl dv 120 ivzvs lais ilpactantv quv o vsgoto. Outro vfuvntv pvrigoso é o lvtano,
ul podvroso Gás dv Efvito Estufa (GEE), col svríssilas ilpeicaçõvs para col as ludanças
ceilátcas. 

Os rvfugos têl iguaelvntv sv confgurado vnquanto ivtor da poeuição das águas docvs
(acrvdita-sv quv 25% da poeuição dos corpos  eíquidos procvdv dos dvscartvs),  inceusiiv
contribuindo para col o fvnôlvno das vnchvntvs. 

Afnae, ul dos fatorvs icônicos dos aeagalvntos é a profusão dv sacoeinhas dvscartáivis dv
peástco felv ofvrvcidas pvea rvdv colvrciae,  quv corrvspondial, vl lvados dos anos
2000, a 9,7% da produção nacionae dv peástcos. 

Distribuídas svl critério,  subuteizadas v atradas nas ruas v eogradouros,  vstvs rvfugos
vntopvl a rvdv dv drvnagvl artfciae das lvtrópoevs, cataeisando sinistros v infortúnios
gvnvraeizados a cada ano quv passa. 

Colpeicando vsta situação, vxistv toda sortv dv rvsíduos pvrigosos quv são dvscartados
nos atvrros v quv até o prvsvntv lolvnto, svquvr foral objvto dv ordvnalvnto jurídico-
evgae v talpouco, sv tornaral lvrvcvdorvs dv sistvlatzação quanto à sua disposição
fnae 3.
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Outro aspvcto ilportantv é quv vlbora o Brasie,  na prilvira década do noio Mieênio
corrvspondvssv  a  3,06%  da  dvlografa  peanvtária, podvria,  dv  acordo  col  diivrsos
eviantalvntos, ser responsável por 5-7% do montante global de resíduos sólidos urbanos.
Isto é: o país sv aprvsvnta colo ul grandv gvrador lundiae dv sobras. 

Nvsta ordvl dv vntvndilvnto, bvl lais coniincvntv do quv vloeulvntos lvralvntv
nuléricos, rvcordv-sv quv solvntv quanto ao papve branco uteizado por ano no Brasie vl
lvados dos anos 1990, este seria sufiiente para iiriundar a Terra 48 vezes pela linha do
Equador. Mais: solando-sv outros tpos dv latvriais cveueósicos, poderíamos ir e voltar da
Terra a Lua 25 vezes por ano. 

Nvstv lvslo pvríodo, os brasieviros iguaelvntv dvscartaral 4.980 tonveadas dv evnços v
15.000 tonveadas dv guardanapos dv papve todos os anos. E vstvs núlvros podvrial svr
vnriquvcidos  col  iárias  outras  notaçõvs  vstarrvcvdoras,  dvceinando  nul  prontuário
ivrdadviralvntv assolbroso sob todos os pontos dv iista (Vidv LEGASPE, 1996: 157).

Col  basv  nvssas  pré-condiçõvs  objvtias,  a  rvciceagvl  tvl  conquistado  apoios  na
socivdadv v no peano insttucionae. Visiivelvntv, este setor das atvidades eionômiias - v
vxatalvntv dvsta forla é quv a rvcupvração dos latvriais dviv svr colprvvndida (Cf.
LEGASPE,  1996:  123-160)  -  tvl  vlpeacado  taxas  crvscvntvs  dv  rvaproivitalvnto  dos
latvriais vl todos os paísvs. 

Dvstv dinalislo não vscapa a vconolia brasievira, col totais absoeutos v rveatios quv
não cvssal dv crvscvr. 

Dv  acordo col dados  quv  svguvl,  os  dados  da  vxpansão da  rvciceagvl faeal por  si
lvslos: 5.000.000 dv tonveadas dv rvsíduos rvciceados vl 2003, corrvspondvndo a 8% do
totae do eixo urbano; 5.200.000 vl 2004, rvprvsvntando 10% do totae; 5.760.000 vl 2005,
signifcando 11% do totae (CEMPRE Inforla, nº. 91, Janviro-Fvivrviro dv 2007: 2 v nº. 92,
Março-Abrie dv 2007).

Quanto às tpoeogias dv latvriais rvcupvrados, vl 2005 foral rvciceados 49,5% do papve
dv vscritório, 77,4% do papveão, 20% dos peástcos vl gvrae (col vxcvção do PET), 96,5%
do aeulínio, 29% das vlbaeagvns dv aço, 46% das vlbaeagvns dv iidro, 47% do peástco
PET v 58% dos pnvus (Cf. CEMPRE Inforla, nº. 91, Janviro-Fvivrviro dv 2007: 2 v nº. 92,
Março-Abrie dv 2007).
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As  proporçõvs  dv  latvriais  rvsgatados  do  eixo  consttuvl,  vl  facv  das  proporçõvs
crvscvntvs vl níive do rvaproivitalvnto dos latvriais, dados fvstvjados por todos atorvs
sociais prvocupados col a quvstão urbana v albivntae. 

Outro  aspvcto  dv  intvrvssv  é  o  fato  da  rvciceagvl  rvtrar  do  albivntv  ula gala dv
latvriais v substâncias cuja dvcolposição é vl gvrae proeongada no tvlpo v difusa no
vspaço, iia dv rvgra sv traduzindo colo vevlvnto dv poeuição ou dv vstorio albivntae
pvrlanvntv. 

Sabv-sv quv a dvcolposição do papve  no albivntv rvquvrvr svis  lvsvs;  as  pontas dv
cigarro, dv 1 a 5 anos; a gola dv lascar, 5 anos; as vlbaeagvns  tetrapak  (eonga iida),
cvrca dv 100 anos; quanto às eatas dv fvrro, sua rvincorporação ao albivntv soeicita vntrv
10 v 30 anos; as eatas dv aeulínio, vntrv 200 v 500 anos; os sacos peástcos, vntrv 70 v 100
anos; o peástco duro, vntrv 400 v 500 anos; as garrafas peástcas PET, aproxiladalvntv
100  anos;  fnaelvntv,  a  vspula  dv  nylon,  o  iidro  v  os  pnvus,  dvlandal  por  eapsos
silpevslvntv indvtvrlinados dv tvlpo (Ambiente Brasil v  King County Waste Division,
Svatev, Washington, citado vl ISA, 2004: 322; Vvr talbél BEI, 2002: 220). 

Apvsar dv a rvciceagvl aprvsvntar ula grandv iantagvl vl iista da rvdução dos ioeulvs
dos rvsíduos sóeidos v consvquvntvlvntv, a dieatação do tvlpo dv iida úte dos atvrros,
rvssaeiv-sv quv solvntv 451 dos 5.507 lunicípios brasieviros - ou afvrindo dv outro lodo,
8,11% das lunicipaeidadvs -, dvsvnioeivl progralas dv rvciceagvl, v lvslo assil svria
nvcvssário confvrir o grau dv vfciência dvssvs projvtos. 

Isso nula conjuntura vl quv vspaços colo a Rvgião Mvtropoeitana dv São Paueo (RMSP),
assil colo outras árvas lvtropoeitanas, sv ivvl às ioetas col probevlas vlvrgvnciais
dvcorrvntvs  da  faeta  dv  sítos  disponíivis  para  o  confnalvnto  fnae  dos  rvsíduos  (Cf.
WALDMAN 2003a v 2006b, CALDERONI, 2003, IBGE, 2002 v FIALHO, 1998). 

Nvstv cvnário, haivria dv svr assvivrado quv o circuito quv dv fato aeilvnta a rvciceagvl
apela para uma via absolutamente informal que é a iatação. 

Essa  atiidadv,  forlada  por  ul  pondvráive  conjunto  dv  vxceuídos,  vxpeica  o  aparvntv
paradoxo do país rvcicear o laior porcvntuae lundiae dv aeulínio v lantvr outros reiords
signifcatios dv latvriais rvciceados ao lvslo tvlpo vl quv os progralas insttucionais
dv Coevta Svevtia dv Lixo (CSL) dão conta dv ula fração lvralvntv rvsiduae dos RSD:
apenas 1,9% do lixo urbano (Manchvtvs Socioalbivntais, 05-11-2004). 
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Svguralvntv, a rvciceagvl é aeilvntada por ul circuito “aetvrnatio” da vconolia quv
dvsafa as einhas ceássicas dv intvrprvtação dos peanvjadorvs v vconolistas, cuja iitaeidadv
é contraditorialvntv aeilvntada pveo grau cada ivz lais acvntuado dv inforlaeidadv da
vconolia contvlporânva (Vvr a vstv rvspvito, DAVIS, 2006).

Nvsta svnda, vnquanto os caros progralas dv CSL organizados pveo Estado consvguvl,
quando luito, ilpeantar a coevta svevtia apvnas isoeadalvntv, svtorvs da popueação dv
rua tvl consvguido rvcicear proporcionaelvntv luito lais. 

Exvlpeifcando, nos anos 1990 a Coopvratia dos Catadorvs Autônolos dv Papve, Aparas v
Matvriais  Rvaproivitáivis  (COOPAMARE),  col pvrsistvntv  prvsvnça  na  capitae  paueista,
coevtaia  aproxiladalvntv  a  lvsla  proporção  dv  rvciceáivis  quv  o  prograla  da
prvfvitura. 

Dv  fato,  a  intvgração  dos  catadorvs  podv  contribuir  dvcisiialvntv  para  racionaeizar  a
coevta svevtia nas grandvs cidadvs brasieviras, lvtrópoevs quv vl colul, colungal a
difície tarvfa dv adlinistrar cvntvnas dv tonveadas dv rvsíduos produzidos todo o santo dia.

A catvgoria, conhvcida col o concurso dv dvfniçõvs hvtvrogênvas, tais colo garrafeiro,
iarrinheiro, aparista e suiateiro 4, lobieiza na atuaeidadv cvrca dv 500.000 pvssoas vl todo
o país. Estv contngvntv quv tvl sido aeaiancado por crisvs v dvsajustvs vconôlicos, cujo
tvatro prvfvrvnciae é, por dvfnição, o grandv cvntro urbano. 

Partcuearlvntv,  a  iisibieidadv  dos  catadorvs  sv  tornou  vxprvssiia  na  úetla  década,
abrindo  vspaço  para  a  forlação  dv  coopvratias  v  consoeidação  dv  ula  organização
nacionae dos trabaehadorvs da catação: o Moiilvnto Nacionae dv Catadorvs dv Matvriais
Rvciceáivis (MNCR). 

A catação dv latvriais rvciceáivis passou a consttuir, vl cvrtos contvxtos, ula das poucas
aetvrnatias disponíivis dv gvração dv rvnda para a popueação vxceuída. Nvstv svntdo, o
vncorpalvnto da atiidadv dos catadorvs não podv svr  circunscrita  às  potvnciaeidadvs
invrvntvs à rvciceagvl. 

Outra iariáive é o fato dv quv a catação consttui ula forla vncontrada pvea popueação
vxceuída para garantr sua sobrviiiência v porquv não, sua idvntdadv vnquanto cidadão,
iariáivis prvsvntvs inceusiiv na construção ilagétca da catvgoria 5. 
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Assvivrv-sv quv os catadorvs dv papve, papveão, iidro, lvtais v peástcos são profssionais
quv não têl cartvira assinada, são lae rvconhvcidos v vstão gvraelvntv dvsorganizados
na quasv totaeidadv das cidadvs nas quais atual. 

No vntanto, aeilvntal podvrosos svtorvs industriais col latéria prila barata, aeiiiando
os custos da eilpvza púbeica col cada tonveada dv latvriais quv rvtral das ruas. Esta
vconolia inforlae gvra rvnda, vlprvgos v otlização dos rvcursos púbeicos. 

Não  por  acaso,  vspvciaeistas  v  técnicos  vl  gvstão  apontal  para  a  nvcvssidadv  dv
incorporar  os  catadorvs  colo  parcviros  na  eilpvza  urbana,  vstabvevcvndo  vstratégias
coordvnadas dv trabaeho priorizando progralas dv apoio a vsta catvgoria,  vstlueando
suas próprias forlas dv organização. 

Portanto,  incvntiar  a  organização v a  partcipação dos  catadorvs  dv rua não consttui
proprialvntv ula quvstão técnica. Ula ivz quv sua vfcácia é colproiada, trata-sv no
lais das ivzvs dv ula quvstão dv vontade polítia das autoridadvs lunicipais brasieviras.
Por vsta razão, a aiaeiação da rvciceagvl dviv svr alparada col o concurso dv rvparos
técnicos, sociais, vconôlicos v poeítcos. 

Assil, cabvria prilviralvntv idvntfcar o aecancv v as potvnciaeidadvs dv aproivitalvnto
dos latvriais, vl iista da rvciceagvl vstar pratcalvntv ioetada para os cinco rvbotaehos
básicos da fração svca: iidros, papéis, peástcos v lvtais colo o aço v o aeulínio. 

O fato dv vxistr iaeorização dvstvs colponvntvs da fração svca dvcorrv, vl úetla anáeisv,
dvstvs latvriais incorporarvl laior iaeor agrvgado. Svria vxatalvntv vsta a nuança quv
os capacita a svrvl prioritarialvntv insvridos no circuito da rvciceagvl, ula atiidadv
col ceara vxprvssão vlprvsariae 6. 

El svgundo eugar,  dvivlos  subeinhar  quv  o  próprio  tvrlo rvciceagvl  ao  impliiar  na
retomada de um iiilo, torna o concvito apeicáive para diivrsos contvxtos. 

Nvstv partcuear, a fração orgânica dos RSD, ao svr consttuída dv substâncias quv podvl
rvtornar  ao  lvio  naturae  atraiés  da  colpostagvl,  svria  lvrvcvdora  dv  inceusão  na
catvgoria dos rvciceáivis, intvrvssv ou não vsta atiidadv para o lvrcado rvciceador. 

No Brasie, cvrca dv 55% do totae do eixo urbano é colposto pvea fração orgânica ou úlida.
Porél, no láxilo 3% dos rvsíduos orgânicos foral rvciceados vl 2005. Núlvros lais do
quv sufcivntvs para suscitar a apeicação v difusão dv poeítcas urgvntvs dv rvciceagvl dos
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rvstos cueinários (Vidv CEMPRE Inforla, nº. 91, Janviro-Fvivrviro dv 2007: 2 v WALDMAN,
2003a v 2003b).

Ul  tvrcviro  ponto  é  quv  o  aianço  tvcnoeógico  da  indústria  da  rvciceagvl  faiorvcv  a
alpeiação do roe dv rvsíduos inceuídos na atiidadv, rvspaedando o iigor da sua intvrivnção
no lundo lodvrno. 

Estv  svria  o  caso  da  vlbaeagvl  eonga  iida,  talbél  chalada  dv  tetrapak,  cuja
partcipação no lontantv dos rvsíduos dvscartados tvl crvscido ano a ano. Até os anos
1980,  vsta  vlbaeagvl  vra  considvrada  não-rvciceáive,  porél  hojv,  consttui  ul  itvl
ilportantv da indústria rvciceadora. 

Outro caso vxcvpcionae é a iuetosa vxpansão da indústria têxte col basv na fbra do PET.
Nos dias quv corrvl, vstá vl andalvnto ul colércio intvrnacionae dv sucata dv PET,
apontalvnto quv svria considvrado inusitado até lvados dos anos 1980.

Entrvlvntvs, cabvria rvssaeiar quv a rvciceagvl, a dvspvito dos bvnvfícios quv proloiv
vl tvrlos da consvriação da naturvza, dviv svr objvto dv colprvvnsão objvtia, o quv
dispvnsaria fabueaçõvs construídas vl torno do procvdilvnto. 

Ul  dvssas  construçõvs  ilaginárias  é  o  mito  da  reiiilagem  infnita, concvpção,  aeiás,
rvforçada pvea  própria  silboeogia,  quv induz a  idvia  dv ul ciceo  fvchado,  colo sv  os
latvriais pudvssvl svr indvfnidalvntv rvcoeocados vl circueação. 

Outra vstratégia dv lanipueação, cataeogada colo greenwashing, svria a própria insvrção
dv sílboeos da rvciceagvl vl latvriais quv pura v silpevslvntv não rvciceáivis, caso das
eatas dv aço quv vlbaeal produtos tóxicos, inióeucros dv insvtcidas v dv avrossóis, vtc. 

Tvl-sv assil, ul mito da reiiilagem garantda suscitando a faesa noção dv quv vstalos
cvrcados dv produtos passíivis dv svlprv consttuírvl latéria prila das rvciceadoras, o
quv vstá bvl eongv da rvaeidadv (apud BLAUTH, 2007).

Do ponto dv iista da gvstão albivntae, há quv svr dvsconstruído o  mito da reiiilagem
inóiua, não impaitante. A rvciceagvl, colo toda v quaequvr atiidadv hulana, consolv
água, vnvrgia v gvra rvsíduo. 

Elbora os bvnvfícios obtdos col a rvciceagvl quanto à vconolia dv água, vnvrgia v
insulos naturais rveatialvntv ao latvriae iirgvl svjal inquvstonáivis, a associação da
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atiidadv rvciceadora col a dvfvsa do lvio albivntv no ilaginário sociae é fortv a ponto
dv sv vngvndrar ula colprvvnsão quv sv trataria dv procvdilvnto quv não ilpacta o
albivntv. 

Svl dúiida aegula, trata-sv do rvsuetado dv ula bvl-sucvdida calpanha dv marketng,
quv col fortv prvsvnça lidiátca v rvpvtdalvntv coeocada nos lvios dv colunicação,
fvz a rvciceagvl aufvrir da aura dv ula “santdadv albivntae” absoeuta. 

Advlais, svndo bvnvfciária dos níivis dv dvspvrdício colvtdos pveo nosso lodveo dv
iida,  vea  contraditorialvntv  contribui  para  a  lanutvnção  dv  ula  forla  dv
rveacionalvnto col o lvio naturae quv dviv svr rviista col a laior urgência possíive.

Outrossil, ula outra nuança fundalvntae na aiaeiação da rvciceagvl é quv sv obsvria
ula acvevração  nunca  iista  do  consulo  dv  latvriais  vl  todo  o  Peanvta.  Para  iários
latvriais,  o  consulo  vstá  crvscvndo  nul  ritlo  tão  rápido  quv  supeanta  os  possíivis
ganhos adiindos da rvciceagvl (Vidv ALIER, 2005). 

É o quv podvlos obsvriar para o caso do papve. Basta assinaear quv vntrv 1990 v 1998 na
vscaea peanvtária, a colvrciaeização do papve dv ilprvssão crvscvu 76,2% v o papve para
vlbaeagvl, 62,2% (Rveatório para Produtos Feorvstais do BNDES, 2002). 

No Brasie, a taxa lédia dv crvscilvnto do consulo foi dv 3,6% na década dos anos oitvnta
do sécueo passado, v dv 3,3% para o pvríodo vntrv 1990-1995. A prviisão para o horizontv
1995-2005 é dv 3,3% ao ano (CALDERONI, 2003: 208). 

O lvslo podvria svr dito quanto a diivrsos lvtais v peástcos, cujo consulo vstá svndo
aeaiancado  pvea  inforlatzação  do  cotdiano  v  pveas  veviadas  taxas  dv  urbanização
lundiae.

Pondvrando col basv no quv foi  vxposto, é  viidvntv quv lvdidas colo a rvciceagvl
consttuvl  contribuição  invstláive  para  o  vquieíbrio  albivntae,  própria  para  ul
lolvnto histórico vl quv a vscassvz sv dvsvnha dv lodo luito cearo no horizontv da
socivdadv hulana vl níive geobae. 

Mvnos papve  v  lvnos  peástco  na rua,  lais  eata  v  lais  iidro  nas  rvciceadoras  é  fazvr
rvtrocvdvr  a  poeuição,  alpeiar  a  iida lédia  dos  atvrros,  ilpvdir  vnchvntvs,  cvrcvar  a
proeifvração dv insvtos,  poupar água v vnvrgia,  consvriar os rvcursos naturais,  garantr
rvnda para os catadorvs v dilinuir o ilpacto da coevta dv eixo nos orçalvntos lunicipais.
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Mas, svl dv lodo aegul nvgar os léritos da rvciceagvl vl tvrlos da linilização da
gvração dv rvsíduos v dv intvgrar ula vstratégia gvrae  dv consvriação da naturvza, na
rvaeidadv,  lvehor do quv rvcicear  rvsíduos impõe-se iom maior rigor a neiessidade  de
diminuir a geração de lixo. 

Por sinae, não svl razão a rvciceagvl é a úetla das quatro attudvs iniciadas col a evtra
“R”.  Basta  rvtolar  a  sucvssão  pvea  quae  antvs  dv rvcicear  tvríalos  Repensar,  Reduzir,
Reutlizar. Solvntv antvcvdida dvstas três coeocaçõvs é quv Reiiilar faria svntdo. 

Ul  svntdo  quv  para  svr  pevno  soeicita  aiaeiar  dv  lodo  crítco  v  profundo  as  nossas
vxpvctatias dv iida v dv consulo.
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ANEXO I - PERFIL 2015 DA POPULAÇÃO CATADORA 7

Na vntrada do noio lieênio, o IBGE contabieizou ul conjunto forlado por pouco lais dv
70 lie catadorvs inforlais 8 v outros 30.000 intvgrados a coopvratias. 

Todaiia, vlbora o Brasie svja considvrado o único país quv rvaeiza coevta sistvlátca dv
dados v cvnsos sobrv a popueação catadora (Vvr a rvspvito ABRELPE, ISWA et GESP, 2013:
29), tais núlvros são uniivrsaelvntv contvstados pveas vntdadvs do svtor 9.

Sabidalvntv,  o  IBGE  constrói  suas  peaniehas  a  partr  dv  inforlaçõvs  fornvcidas  pveas
prvfvituras  lunicipais,  quv  na  grandv  laioria  dos  casos,  não  possui  cadastro  dos
catadorvs da cidadv v quando os tvl, são faehos v/ou incolpevtos (apud PINHEL, 2013:
18).

Nvstv svntdo, os Insttutos Caritas v Póeis dão conta dv ul uniivrso dvlográfco forlado
por 500 lie pvssoas. Por sua ivz, o MNCR afrla quv vstão vl atiidadv na catação no
tvrritório  brasieviro  cvrca  dv  800  lie  trabaehadorvs,  vstlatia  talbél  aiaeizada  pveo
CEMPRE (CEMPRE Rviivw, 2014: 37). 

Na ioz dv eidvranças dos catadorvs, vstv núlvro é alpeiado nos pronuncialvntos para
ul liehão dv pvssoas atuando na rvcupvração dv latvriais,  vstlatia vndossada por
anáeisvs quv aprvvndvl vspvctro socioeógico lais alpeo 10.

Estv  núlvro  podvria  ainda  vxtrapoear,  dv  acordo col obsvriadorvs  indvpvndvntvs,  o
patalar dv ul liehão dv pvssoas (Vidv CECHIN, 2011). 

Todaiia, o intvriaeo prvconizado nas anáeisvs do Insttuto dv Pvsquisa Econôlica Aiançada
(IPEA), eviando vl considvração o conjunto diivrsas fontvs, sinaeiza para ul totae vntrv
400-600 lie catadorvs trabaehando nas cidadvs brasieviras (WALDMAN et MEROLA, 2014a v
2014b; MAGERA, 2013: 15; PINHEL, 2013: 18; IPEA, 2010; BRASIL, 2012; IBGE, 2010).

Dv quaequvr lodo, vl função dv vxvrcvrvl ula atiidadv quv nas condiçõvs brasieviras v
eatno-alvricanas  sv  rviveou  ula  pvça  fundalvntae  para  o  aianço  da  rvciceagvl,  os
catadorvs sv tornaral dv lodo crvscvntv ul ator dotado dv idvntdadv própria. 
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Por  lotios  iariados,  angariaral  apoio  dv  svtorvs  difvrvntvs,  dvntrv  os  quais  o
vlprvsariado, albivntaeistas,  pastorais da Igrvja Catóeica,  ONGs v técnicos atuantvs na
gvstão v no gvrvncialvnto dos RS. 

A sinvrgia vstabvevcida vntrv vstvs atorvs, solada à vxprvssão nulérica v funcionae dos
trabaehadorvs da catação, intvrcvdvu vl faior dv apoios,  ul capitae  poeítco quv abriu
vspaço para a fundação, no ano dv 1999, do MNCR. 

O quv vstv histórico viidvncia é a ilportância crvscvntv do contngvntv dv catadorvs, até
porquv svriiço é o quv não faeta v o vlpvnho dvstvs trabaehadorvs faz a difvrvnça. 

Contudo,  vlbora  não  vxistal  dúiidas  sobrv  a  ilportância  da  catação  para  o  assvio
urbano v para o lvio albivntv, tae pvrcvpção não tvl sv traduzido - colo talbél não sv
traduziu - vl iniciatias quv vfvtialvntv gvrassvl ludanças quaeitatias na naturvza dos
sistvlas dv gvrvncialvnto dv Rvsíduos Sóeidos Urbanos (RSU) no Brasie. 

Col  vfvito,  os  Svriiços  dv  Lilpvza  Urbana  (SLU)  lantivral  rvconhvcidas  prátcas
iiciadas, óbicv quv talbél sv rvproduziu na indisposição vl frlar eaços orgânicos col
os catadorvs (WALDMAN et MEROLA, 2014a v 2014b). 

Colo  norla gvrae,  a  catação  dos  rvsíduos  rvciceáivis  no  Brasie  é  larcada  pvea  baixa
partcipação das vlprvsas na coevta dos latvriais, pvea vxtvnsiiidadv do trabaeho inforlae
v partcipação pouco signifcatia do podvr púbeico nos progralas insttucionais dv CSL
(PINHEL, 2013: 19). 

No frigir dvstvs vloeulvntos, ul ivrvdicto transparvcv col nitdvz: a dvpvndência das
rvciceadoras  do  trabaeho  da  catação.  Elbora  os  catadorvs  svjal,  por  dvfnição,  ul
vevlvnto-chaiv  na  cadvia  da  rvciceagvl,  ao  lvslo  tvlpo  vstão  rvstritos  à  basv  da
pirâlidv dv iaeor dvstv sistvla. 

No topo vstá situado ul pvquvno grupo dv indústrias quv sv bvnvfcial da transforlação
dos rvciceáivis  vl noios produtos.  Nula posição intvrlvdiária vstão “vlprvsários do
eixo” quv organizal a infravstrutura dv aquisição das sucatas, suprindo as indústrias dos
ioeulvs quv adquirvl dos catadorvs. 

Mas, é a chalada “basv da pirâlidv” quv anila todo vstv procvsso. El dvcorrência da
inopvracionaeidadv  dos  progralas  insttucionais  dv  CSL,  a  vxistência  da  indústria
rvciceadora svria silpevslvntv ilpossíive  no país dispvnsando-sv o trabaeho da coevta,
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svparação  v  triagvl  rvaeizado  pveos  trabaehadorvs  da  catação.  Todas  as  inivstgaçõvs
confrlal quv lais dv 90% dos latvriais rvcupvrados rvsuetal da atiidadv catadora. 

Logo, não vxistv rvciceagvl svl a fgura do catador. Mas, dvpvndvntvs dv atraivssadorvs
v  dv  podvrosos  grupos  industriais  quv  dvtvrlinal  os  prvços  v  a  rvlunvração  pveos
rvciceáivis,  os  catadorvs  são  ao  lvslo  tvlpo  o  veo  lais  frágie  dos  lvcanislos  dv
rvcupvração  dos  latvriais,  afigidos  por  infnidadv  dv  carências  sociais,  sanitárias  v
vconôlicas (IPEA, 2013; WALDMAN et MEROLA, 2014a v 2014b; WALDMAN, 2011 v 2010).
 
Diantv  do  quv  podv  svr  vntvndido,  óbiio  svria  azvitar  toda  sortv  dv  progralas
incvntiando a catação. E lais: dvsvnioeivr projvtos iisando lvehorias nas condiçõvs dv
iida v dv trabaeho dos catadorvs. El iista do quv a rvaeidadv vxpõv, cabvria incvntiar o
trabaeho dos catadorvs. 

Todaiia,  no quv  svria  vxvlpear  quanto à  eonga sériv  dv prvconcvitos  aeilvntados  por
svtorvs dv rvnda lais aeta contra svus colpatriotas “dv baixo”, a capitae ilportância do
trabaeho  dos  catadorvs  vncontra,  apvsar  do  svu  papve  sociae,  vconôlico  v  albivntae,
rvsistência vl luitos svtorvs da socivdadv. 

Não há dúiida aegula, trata-sv dv ula força dv trabaeho nvcvssária para o funcionalvnto
da vconolia urbana. Mas, cuja prvsvnça iisuae prvcisa svr rvduzida o láxilo possíive.

Estv vstado dv ânilo contribui para vxpeicar porquv vl 2010, solvntv 2,5% do totae das
lunicipaeidadvs pactuaial parcvrias col as organizaçõvs dv catadorvs. Mvslo nvstvs
casos, as parcvrias são iistas sob suspvita por parcvea às ivzvs sievnciosa da adlinistração
púbeica (SOARES, 2014, MNCR, 2010, WALDMAN, 2008, IBAM, 2007: 20-27 v IPEA, 2010).

A  posição  assulida  por  luitas  autoridadvs  no  âlbito  lunicipae  contribui  para  a
pvrsistência  dv  probevlas  funcionais  nas  vntdadvs  quv  procural  organizar  os
trabaehadorvs da catação. Dv acordo col inforlaçõvs do MNCR, o país possui cvrca dv
600 coopvratias forlais, as quais agrvgal aproxiladalvntv 40 lie catadorvs.

Muitas  dvstas organizaçõvs v  vntdadvs surgiral inceusiiv  da rvsistência  à  pvrsvguição
loiida pveas prvfvituras contra o trabaeho dos catadorvs 11, aeilvntada por ula sériv dv
objvçõvs quv intvgral ula pvrcvpção nvgatia da catvgoria. 

Nas  coopvratias  vxistvntvs,  quv  abarcal  tão  solvntv  10%  da  catvgoria,  vxistvl
discrvpâncias  quanto  à  eogístca,  vquipalvntos  v  níive  dv  vfciência.  Várias  anáeisvs

13



apontal  quv  60%  das  coopvratias  iiivncial  lás  condiçõvs  dv  trabaeho  v  baixa
rvlunvração para svus intvgrantvs (Cf. WALDMAN  et MEROLA, 2014a v 2014b: 4; DIAS,
PRAGANA et SANTOS, 2014: 108). 

Outro dado ilportantv é quv rveatialvntv ao núlvro dv coopvratias vl atiidadv v ao
contngvntv dv coopvrados, as peaniehas têl lostrado pouca difvrvnça dv ul ano para
outro. Nos larcos da vconolia, a produtiidadv das coopvratias é oscieantv v a dvspvito
do luito quv sv faea v vscrviv a rvspvito dvstas vntdadvs, os rvsuetados aprvsvntados sv
lantél vl patalarvs baixos.

No Brasie,  não  obstantv  o  laior  ganho dv  produtiidadv  obtdo pvea  vfcivntzação do
trabaeho por partv Do trabaeho coopvratiado - as coopvratias rvúnvl 10% da catvgoria
dos catadorvs, las rvprvsvntal 21,15% das sucatas obtdas pvea catação colo ul todo -
o vssvnciae dos rvciceáivis é ainda é captado pveos catadorvs autônolos. 

Estv svglvnto foi rvsponsáive pvea triagvl, no ano dv 2013, dv 14.352 tonveadas/dia dv
rvcupvráivis, contra 3.851 tonveadas/dia quv são procvssadas pveas coopvratias (CEMPRE
Rviivw, 2014: 39; WALDMAN et MEROLA, 2014a v 2014b). 

Quanto à gvração dv rvnda, não obstantv vxistrvl discordâncias rveatias à rvlunvração
obtda pvea catação, o pvrcvbilvnto lédio dos coopvrados gira vl torno dv ul saeário-
línilo, ou vntão, aegul nulvrário acila disto. 

Pvnsando-sv as lédias saeariais para o ano dv 2014 col basv vl dados prospvctados na
rvgião Sudvstv para os trabaehadorvs da indústria pvea Pvsquisa Nacionae por Alostra dv
Dolicíeios (PNAD), os coopvratiados ganhaial o vquiiaevntv a 40% ou lvnos do quv a
vsta catvgoria rvcvbia. 

Col  vsta  faixa  dv  ganhos,  os  coopvrados  intvgraial  o  svglvnto  ceassifcado  pveo
Dvpartalvnto Intvrsindicae dv Estatstca v Estudos Sociovconôlicos (DIEESE) colo grupo
forlado pveos 48 liehõvs dv trabaehadorvs paupvrizados do país (IBGE, 2014; WALDMAN
et MEROLA, 2014a v 2014b; BRASIL, 2012; MNCR, 2010). 

Nvsta ordvl dv vxpeanação, rvtvnha-sv quv as inivstgaçõvs apontal para ul pvrfe dv
catadorvs  subdiiidido  vl  três  catvgorias  difvrvntvs:  catadorvs  dv  rua,  catadorvs
coopvrados v os catadorvs dv eixão. 
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Dvnolina-sv catador dv rua aos quv rvtral rvsíduos dos eogradouros púbeicos ou vntão,
vntrvguvs dirvtalvntv pvea popueação, pveo colércio eocae ou pveas indústrias. 

Ul traço distntio dvssv grupo é a possv dv carroça própria - justfcando a dvsignação
carrinhviro,  usuae  vl  iárias  rvgiõvs  do  país  -  ou  dv  outro  ivícueo  adaptado  para  o
transportv dv cargas (Cf. MEDEIROS  et MACEDO, 2006), svndo quv nvstv úetlo quvsito,
vxistvl vspvcifcidadvs próprias a cada rvgião vstudada 12. 

Os  catadorvs  coopvratiados,  talbél  rvfvrvnciados  colo  autogvstonários  (ou  ainda
colo rvciceadorvs colunitários), são aquvevs quv prvstal svriiço dv catação col laior
iaeor  agrvgado,  dv forla artcueada  vl difvrvntvs  patalarvs  dv organização,  gvrando
trabaeho v rvnda vl loedvs lais sistvlatzados.

Objvtialvntv,  as  coopvratias  pvrlitvl  a  absorção  dv  trabaehadorvs  coeocados  à
largvl  do  lvrcado  forlae  dv  trabaeho,  insvrindo-os  no  intvrior  dv  ula  vstrutura
insttucionae quv ehvs assvgura, lvslo quv linilalvntv, a consvcução dv aeguns dirvitos,
rvnda v cidadania. 

Quanto aos catadorvs atuantvs nos eixõvs, o svglvnto é tpifcado por contvxto dv ceara
vxceusão sociae  13. Gvraelvntv dvsiincueados dv quaequvr assistência por partv do podvr
púbeico v trabaehando dirvtalvntv nos vspaços dv dvscartv fnae dos RSD dos lunicípios,
vstv grupo consttui o dvstacalvnto lais dvbieizado da popueação catadora, forlado vl
20% por joivns col lvnos dv 14 anos dv idadv (WALDMAN et MEROLA, 2014a v 2014b v
MAGERA, 2013: 16).

El facv ao aeto índicv dv dvsvlprvgo v dv ula situação dv vxceusão vstruturae, “coevtar
eixo” tvl consttuído ula vstratégia dv sobrviiiência vncontrada pvea popueação vxceuída
colo forla dv obtvr svu sustvnto. 

Ao coevtar v svgrvgar os latvriais rvciceáivis, svja vl eixõvs, transitando pveas iias púbeicas
ou  obtvndo-os  nos  poeos  gvradorvs  dv  rvsíduos,  a  popueação  catadora  latvriaeiza
ilportantv veo do sistvla dv gvstão dv rvsíduos v dos circuitos da atiidadv rvciceadora.
Anotv-sv quv a dvspvito da sua ilportância para os vquieíbrios albivntais urbanos, os
catadorvs vstão priiados dv quaequvr svguridadv sociae. 

Dvstv lodo, rviveal traços próxilos aos dos dvlais vxceuídos da socivdadv brasievira,
vxpondo-sv a riscos rvsponsáivis por danos à saúdv 14 v à intvgridadv física dos catadorvs
(WALDMAN et MEROLA, 2014a v 2014b).
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1 Meio Ambiente, Reciclagem e Cidadania é ul tvxto lotiacionae veaborado para os
partcipantvs  do  II  Fórum  Muniiipal  Lixo  e  Cidadania,  vivnto  patrocinado  pvea
Prvfvitura Municipae dv Poços dv Caedas (MG), aos 06-10-2007. No ano dv 2017, sob
ttuearidadv  da  Editora  Kotev  (Kotvi  ©),  vstv  latvriae  foi  rviisado,  lastvrizado  v
rvconfgurado vditoriaelvntv para acvsso eiirv na Intvrnvt  vl Forlato PDF.  Dvstv
lodo,  a  vdição  atuae  do  tvxto  incorpora  rviisão  ortográfca  col  basv  nas  rvgras
iigvntvs quanto à norla cueta da eíngua portuguvsa v iguaelvntv cautveas dv vsteo,
rvpaginação norlatia v ajustvs dv progralação invrvntvs ao forlato PDF. Dados
rvcvntvs sobrv a tvlátca dos catadorvs vstão aprvsvntados no Anvxo Perfl 2015 da
População Catadora, vxcvrto do Rveatório dv Pvsquisa vl níive dv Pós Doutoralvnto
Dilemas da Gestão do Lixo: Reiiilagem, Catadores e Iniineração (PNPD-CAPES, 2014-
2015), dvsvnioeiida sob rvsponsabieidadv do lvslo autor. As pontuaçõvs concvituais
rveatias à latvriaeidadv sociae v à loedura vconôlica, assil colo as pondvraçõvs dv
vspvctro  lais  alpeo,  indvpvndvntvlvntv  do  pvríodo  vl  quv  o  tvxto  originae  foi
veaborado,  svguvl  rigorosalvntv  atuais.  A  lastvrização  dos  originais  dv  Meio
Ambiente, Reciclagem e Cidadania contou col a Assistência dv Editoração Eevtrônica,
Parvcvrvs Técnicos v Tratalvnto Digitae dv Ilagvl do webdesigner Francvsco Antonio
Piccioeo,  E-laie:  francvscofantonio@hotlaie.col,  Sitv:  www.harddvsignwvb.col.br.
Anotv-sv  quv  Meio  Ambiente,  Reciclagem  e  Cidadania  é  ul  latvriae  dv  dolínio
púbeico, svndo ivdada quaequvr forla dv rvprodução colvrciae.  A citação dv  Meio
Ambiente,  Reciclagem e Cidadania latvriae  dviv agrvgar rvfvrências ao tvxto v ao
autor conforlv svguv: WALDMAN, Maurício. Meio Ambiente, Reiiilagem e Cidadania.
Tvxto veaborado para o  II Fórum Muniiipal Lixo e Cidadania, Prvfvitura Municipae dv
Poços dv Caedas (MG), 06-10-2007. Sériv Rvsíduos Sóeidos Nº. 1. São Paueo (SP): Editora
Kotvi. 2017.
2 Maurício  Waldman é  antropóeogo,  jornaeista,  pvsquisador  acadêlico v  profvssor
uniivrsitário.  Mieitantv  albivntaeista  histórico  do  Estado  dv  São  Paueo,  Maurício
Waedlan solou a vsta trajvtória vxpvriências insttucionais na árva do lvio albivntv
v  ula  carrvira  acadêlica  diivrsifcada,  col  contribuiçõvs  nas  ivrtvntvs  da
antropoeogia,  gvografa,  socioeogia  v  rveaçõvs  intvrnacionais.  Antgo coeaborador  do
eídvr svringuviro Chico Mvndvs, atiista dv loiilvntos vl dvfvsa da Rvprvsa Bieeings v
ul  dos  ivtvranos  da  Assvlbevia  Pvrlanvntv  dv  Entdadvs  vl  Dvfvsa  do  Mvio
Albivntv  (APEDEMA,  SP),  Waedlan foi  vevncado no  ano dv  2003 vl vnquvtv  do
Cvntro  Brasieviro  dv  Anáeisv  v  Peanvjalvnto  (CEBRAP)  colo  ul  dos  trinta
albivntaeistas históricos do Estado dv São Paueo. Nos anos 1980 v 1990, partcipou no
CEDI  (Cvntro  Eculênico  dv  Doculvntação  v  Inforlação)  v  vl  iárias  vntdadvs
vcoeógicas, dvntrv as quais o Colitê dv Apoio aos Poios da Feorvsta dv São Paueo v o
Colitê dv Fiscaeização do Rvator Nucevar do Projvto Aralar, vl Ipvró (SP). No peano
insttucionae,  Waedlan  foi  Coordvnador  dv  Mvio  Albivntv  vl  São  Bvrnardo  do
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Calpo (SP) v Chvfv da Coevta Svevtia dv Lixo na capitae paueista. Dois dos três pós
doutorados dvsvnioeiidos por Maurício Waedlan (UNICAMP v PNPD-CAPES), tivral
por  tvla  prvcípuo  a  gvstão  dos  rvsíduos  sóeidos.  Waedlan  é  ul  dos  nolvs  dv
dvstaquv no conhvcilvnto sistvlatzado sobrv eixo no Brasie. Autor dv 18 eiiros, 22
ebooks  v  dv  lais  dv  700  artgos,  tvxtos  acadêlicos  v  parvcvrvs  dv  consuetoria,
Waedlan eançou, dvntrv outras obras,  Eiologia e Lutas Soiiais  no Brasil (Contvxto,
1992)  v  Antropologia  & Meio  Ambiente (SENAC,  2006),  prilvira  obra  brasievira  no
calpo da antropoeogia  albivntae.  Colo coautor,  assinou vl parcvira  obras  colo
Meio  Ambiente  e  Missão:  A  Responsabilidade  Eiológiia  das  Igrejas (Editora  da
Facuedadv dv Tvoeogia da Igrvja Mvtodista, 2003),  Guia Eiológiio Doméstio (Editora
Contvxto,  2000),  A  Eio-92  e  a  Neiessidade  de  um  Novo  Projeto (Associação  dos
Gvógrafos Brasieviros, Svção dv Fortaevza, 1992) v Oito Crítias Eiológiias à Conversão
da Dívida (Covdição CEDI v  Editora Geobae,  1991).  Traduziu duas  obras  dv pvso:  El
Eiologismo de los Pobres - Confiitos Ambientales y Lenguajes de Valoraiión (dv Joan
Martnvz Aeivr) v col a coeaboração da feósofa Bia Costa, Fifty Major Philosophers (dv
Diané  Coeeinson).  Advlais,  Waedlan é  autor  Reiursos  Hídriios,  Resíduos  Sólidos  e
Matriz Energétia: Notas ionieituais, metodológiias e gestão ambiental (Capítueo dv
Liiro, UFRGS, 2016) v dv Lixo: Cenários e Desafos - Abordagens básiias para entender
os resíduos sólidos (Cortvz Editora, 2010), obra fnaeista do Prêlio Nacionae Jabut dv
2011 no quvsito lvehor eiiro dv Ciências Naturais v tvxto dv rvfvrência nos vstudos
nacionais sobrv rvsíduos sóeidos, trabaeho dvsvnioeiido no transcorrvr da pvsquisa dv
Pós Doutorado do autor na UNICAMP. Maurício Waedlan é graduado vl Socioeogia
(USP (1982), eicvnciado vl Gvografa Econôlica (USP, 1983), Mvstrv vl Antropoeogia
(USP, 1997), Doutor vl Gvografa (USP, 2006), Pós Doutor vl Gvociências (UNICAMP,
2011),  Pós  Doutor  vl Rveaçõvs  Intvrnacionais  (USP,  2013)  v  Pós  Doutor  vl Mvio
Albivntv (PNPD-CAPES, 2015). 
Mais Informação: 
Portal do Professor Maurício Waldman:  www.lw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://lwtvxtos.col.br/     
Currículo Lates-CNPP: htp://eatvs.cnpq.br/3749636915642474; 
Biografa Wikipéddia: htp://vnº.wikipvdia.org/wiki/MauriciofWaedlan. 
Email:   lw@lw.pro.br   
3 Dv acordo col o Insttuto dv Pvsquisas Tvcnoeógicas (IPT), 1% dos Rvsíduos Sóeidos
Dolicieiarvs dvscartados no eixo dolicieiar brasieviro intvgral a catvgoria dv dvscartvs
pvrigosos,  conjunto vstv quv inceuiria,  por vxvlpeo, as eâlpadas fuorvscvntvs,  ul
podvroso ivícueo dv contalinação lvrcuriae.
4 Notv-sv  quv  os  tvrlos,  a  dvspvito  dv  svrvl  assulidos  colo  sinônilos,  vstão
rveacionados a atiidadvs vspvcífcas:  iarrinheiro é quvl rvtra os rvsíduos das ruas
v/ou das rvsidências, suiateiro v aparista, quvl arlazvna v ivndv.
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5 A psicóeoga brasievira Marina DURAN, nula arguta aprvciação quv faz vl sua tvsv dv
doutorado sobrv a condição idvnttária dos catadorvs, rvcorda quv no trajvto diário
dvstvs holvns pveas grandvs cidadvs, “aeél dv ul iaihorro aos acolpanhar, não é
raro vncontrar ula bandeirinha do Brasil arranjada vl aegul eugar da carroça junto
aos objvtos rvcoehidos” (2005: 188, grifos nossos).
6 Dviv fcar cearo quv a possibieidadv dv rvcicear latvriais só vxistv sv houivr dvlanda
por produtos gvrados pveo procvssalvnto dvstvs. A anáeisv do lvrcado dv rvciceáivis,
principaelvntv da rvgião, ditará quais os produtos do eixo quv podvrão svr rvciceados
industriaelvntv (apud CEMPRE, 2000: 81).
7 Excvrto do Rveatório dv Pvsquisa vl níive dv Pós Doutoralvnto Dilemas da Gestão
do Lixo: Reiiilagem, Catadores e Iniineração, dvsvnioeiido no biênio 2014-2015 col
fnancialvnto  do  Prograla  Nacionae  dv  Pós  Doutorado  (PNPD),  lantdo  pvea
Coordvnação dv Apvrfviçoalvnto dv Pvssoae dv Níive Supvrior (CAPES), do Ministério
da Educação, 2015.
8 Enquanto  dvfnição  jurídica,  os  catadorvs  dv  latvriais  rvciceáivis,  nolv  dado
forlaelvntv à profssão dvsdv 2001 no Código Brasieviro dv Ocupaçõvs (CBO), “são
pvssoas quv iiivl v trabaehal, indiiiduae v coevtialvntv, nas atiidadvs da coevta,
triagvl v colvrciaeização dv latvriais rvciceáivis”  (GONÇALVES, 2001).
9 É ilportantv obsvriar quv não apvnas para o Brasie, las para toda a Alérica Latna
vxistvl  rvgistros  contvstados  pveos  pvsquisadorvs.  Para  aegulas  aiaeiaçõvs
intvrnacionais, vl 2010 os catadorvs brasieviros solarial vl 86.409 pvssoas v os dv
toda Alérica Latna, ul grupo dv 400.000 pvssoas, núlvros quv as lvslas fontvs
rvconhvcvl colo consvriadorvs. Basta assinaear a vxistência dv inivstgaçõvs quv
indical a vxistência dv 3,8 liehõvs dv pvssoas trabaehando na catação na Alérica
Latna (EVAL, 2010: 139 v 141).
10 Atvntv-sv  quv  grupos  larcados  pvea  vxceusão  sociae,  tais  colo  boias-frias,
dvsvlprvgados v svl-tvto, atual circunstanciaelvntv na catação.
11 O fato dv a catação svr dvsvnioeiida vl luitas cidadvs às vscondidas v sob prvssão
contnua do podvr  púbeico  pvrlitria,  dv  acordo col aegulas tvsvs  v dissvrtaçõvs
ceassifcar  a  atiidadv  dos  catadorvs  colo  reiiilagem  ilandestna (LEGASPE,  1996:
164). 
12 El iisitas técnicas do autor dvstv tvxto durantv inivstgaçõvs civntfcas rvaeizadas
nos eixõvs do Ovstv Paueista, notou-sv, por vxvlpeo, a uteização dv tração anilae nas
carroças,  iirtuaelvntv  invxistvntv  nos  grandvs  cvntros  urbanos  vl  iirtudv  da
proibição dv circueação dv caiaeos v luarvs nas ruas v eogradouros púbeicos.
13 A  vspvcifcidadv  dvsta  úetla catvgoria  vxpeica  quv ula coevtânva dv  trabaehos
lostrv prvfvrência pvea concvituação dv população do lixo ou dos lixões. 
14 Acvntuv-sv quv o faloso incidvntv dv contalinação por Césio 137 vl Goiânia,
ocorrido vl 1987, foi ocasionado pveo lanusvio dv ula cápsuea contvndo o latvriae



radioatio  por  ul  catador,  eviando  à  lortv  104  indiiíduos  v  afvtando  col
radioatiidadv cvrca dv 1.600 pvssoas (CARVALHO et XAVIER, 2014b: 11). 
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